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BAB  I
PENDAHULUAN 



A.  Latar Belakang

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia, terlepas dari status sosial: kedudukan/jabatan/pangkat, mau tak mau harus bergaul, berhubungan, berkomunikasi dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia sering kali memerlukan orang lain untuk memahami apa yang sedang ia pikirkan, inginkan, dan rasakan. Mengungkapkan pikiran, perasaan, kehendak kepada orang lain dengan maksud tertentu atau berkomunikasi tersebut sesungguhnya memang merupakan kebutuhan manusia. Artinya jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka ia akan mengalami ketidakseimbangan jiwa. Dengan demikian kemampuan berkomunikasi yang efektif sesungguhnya sangat diperlukan bagi setiap orang terlepas dari status sosialnya.
Kebutuhan akan kemampuan berkomunikasi secara efektif tersebut akan semakin besar dan meningkat di kala seseorang tersebut diberi amanat untuk memangku jabatan sosial tertentu. Hal ini karena tuntutan jabatannya, ia harus lebih banyak dan intensif berkomunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat, baik atasan, bawahan, rekan seprofesinya, dll. Atau jika paradigma ini dibalik, maka ”Seseorang akan mampu untuk diangkat dalam jabatan sosial tertentu, jika ia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif”. Misalnya, untuk diangkat sebagai kepala sekolah/madrasah, seseorang wajib memenuhi standar kepala sekolah/madrasah yang berlaku secara nasional (Permendiknas No 13 tahun 2007, tentang Jabatan kepala sekolah, pasal 1 ayat 1). Sebagai kepala sekolah, ia dituntut untuk memiliki beberapa dimensi kompetensi, yaitu kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial. Kesemua dimensi kompetensi tersebut memerlukan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dengan demikian untuk memangku jabatan kepala sekolah sangat diperlukan kemampuan bekomunikasi secara efektif.
Dalam situasi resmi/kedinasan, sebagai kepala sekolah, tentu saja konteks komunikasinya lebih pada komunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 bab XV pasal 36 yang menyatakan bahwa ”bahasa negara adalah bahasa Indonesia”. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai: (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, (3) alat perhubungan tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan (4) alat pengembangan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab VII Pasal 33 juga mengamanatkan bahwa ”Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional”. Dengan demikian, komunikasi efektif dalam konteks ini adalah komunikasi efektif dalam bahasa Indonesia.
Sehubungan dengan urgensinya kemampuan berkomunikasi secara efektif dalam bahasa Indonesi bagi seorang kepala sekolah/madrasah, maka dirasa perlu membekali calon kepala sekolah dengan materi ”Komunikasi yang Efektif. 

B.  Deskripsi
Mata diklat ini membahas: pengertian, proses dan tolok ukur komunikasi yang efektif, faktor-faktor kebahasaan dan non kebahasaan yang menunjang keefektifan komunikasi lisan, teknik-teknik berbicara formal, dan teknik-teknik berbicara non-formal (khususnya  bertelepon).

C.  Tujuan Penulisan
Mengingat begitu pentingnya kemampuan berkomunikasi secara efektif bagi kepala sekolah, sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka melalui mata diklat ini, penulis ingin memberikan bekal kepada calon kepala sekolah tentang komunikasi yang efektif. Diharapkan setelah mengikuti mata tatar ini peserta diklat mampu: 
	Menjelaskan pengertian, proses dan tolok ukur komunikasi yang efektif.
	Menjelaskan faktor-faktor kebahasaan dan non-kebahasaan yang menunjang keefektifan berkomunikasi lisan (berbicara).

Menjelaskan teknik-teknik berbicara formal.
	Mengidentifikasi teknik-teknik berbicara informal (bertelepon).

D.  Pokok Bahasan
Pengertian, proses  dan tolok ukur komunikasi yang efektif
Faktor kebahasaan dan non-kebahasaan yang menunjang keefektifan komunikasi lisan
Tenik-teknik berbicara formal
Tenik-teknik berbicara non-formal (bertelepon) 













BAB II
KOMUNIKASI YANG EFEKTIF


A.  Pengertian, Proses dan Tolok Ukur Komunikasi yang Efektif
1.  Pengertian Komunikasi
Batasan pengertian komunikasi telah banyak didefinisikan oleh para ahli dibidangnya, diantaranya:
	Menurut Longman Dictionary of Contemporary English (dalam Endang Lestari, 2003: 5 ), definisi komunikasi adalah upaya untuk membuat pendapat, menyatakan perasaan, menyampaikan informasi dan sebagainya agar diketahui atau dipahami oleh orang lain. ”To make opinions, feelings, information ect, known or understood by others”.
	Menurut Dennis Murphy (dalam Endang Lestari, 2003: 5 ), komunikasi adalah seluruh proses yang diperlukan untuk mencapai pikiran-pikiran yang dimaksud oleh orang lain
	Menurut Marpaung & Saptoaji (2002: 5) menyatakan bahwa komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media dan cara penyampaian informasi yang dipahami oleh kedua pihak, serta saling memiliki kesamaan arti lewat transmisi pesan secara simbolik.

d. Definisi komunikasi yang lebih rinci, dikemukakan oleh Laswell, yaitu proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu (D. Laswell dalam Ardiana, 2002: 7).

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan, bahwa dalam komunikasi  paling tidak ada lima aspek yang perlu diperhatikan, yaitu:
Komunikator (Pembicara)
Komunikator adalah seseorang atau sekelompok orang yang menyampaikan pikiran, perasaan, atau kehendak kepada orang lain. 
	Pesan (Topik pembicaraan)
Pesan adalah lambang bermakna (meaning symbols), yakni lambang yang membawakan pikiran, perasaan, kehendak komunikator. Pesan disampaikan dengan menggunakan bahasa/simbol.
	Komunikan (Pendengar)
Komunikan adalah seseorang atau sejumlah orang yang menjadi sasaran komunikator ketika ia/mereka menyampaikan pesannya. Jumlah komunikan ini menghendaki gaya dan teknik yang berbeda dari komunikator (pembicara).
	Media
	Media adalah sarana untuk menyalurkan pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Secara umum media yang digunakan dalam komunikasi adalah bahasa. Media dalam wujud peralatan digunakan pada komunikasi apabila komunikan berada pada tempat yang jauh, atau jumlahnya banyak.
	Efek
	Efek adalah tanggapan, respon, atau reaksi dari komunikan ketika atau setelah ia/mereka menerima pesan dari komunikator. 

2.  Proses Terjadinya Komunikasi
		Proses komunikasi membutuhkan serangkaian kegiatan timbal balik (interaksi) antara komunikator dengan komunikan. Adanya pengulangan siklus komunikasi memaksimalkan pencapaian tujuan komunikasi. Dalam proses komunikasi, pihak pengirim (sumber) berfungsi sebagai komunikator menyandikan pesan komunikasi dalam bentuk kode-kode komunikasi (kata-kata, gerak tubuh, atau melalui media). Pesan itu selanjutnya disalurkan secara langsung atau tidak langsung (melalui media). Pesan yang disandikan ini kemudian diartikan oleh pihak penerima (komunikan). Komunikan selanjutnya memberikan respon terhadap pesan yang diterima dan seterusnya secara berkesinambungan  dan bergantian. Dengan adanya proses pengulangan komunikasi ini maka dapat dipastikan bahwa suatu komunikasi telah terjadi.

		Ilustrasi berikut diharapkan dapat membantu menjelaskan makna proses komunikasi tersebut.
Komunikan
Menerima
Komunikator
Mengirimkan
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3.  Tolok Ukur Komunikasi Efektif
Keberhasilan komunikasi secara umum dipandang dari ketercapaian tujuan komunikasi. Keberhasilan ini dapat dinilai dari berbagai segi di antaranya:
	Kepercayaan penerima pesan (komunikan) terhadap komunikator serta keterampilan komunikator berkomunikasi (menyajikan isi komunikasi sesuai tingkat nalar komunikan).
	Daya tarik pesan dan kesesuaian pesan dengan kebutuhan komunikan.

Pemahaman yang sama tentang isi pesan antara komunikator dan komunikan.
Kemampuan komunikan menafsirkan pesan; kesadaran dan perhatian komunikan akan kebutuhannya atas pesan yang diterima.
Setting komunikasi kondusif (nyaman, menyenangkan, dan menantang).
Faktor Kebahasaan dan Non-Kebahasaan yang Menunjang Keefektifan Berkomunikasi Lisan

1.  Faktor Kebahasaan
	Terkait dengan tolok ukur keefektifan komunikasi tersebut di atas, Maidar G. Arsyad & Mukti (1986: 22) mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan aspek kebahasaan yang dapat menunjang keefektifan komunikasi lisan (berbicara). Pendapatnya ini berdasarkan pemikiran bahwa kemampuan berkomunikasi lisan (berbicara) adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, perasaan. Pendengar menerima informasi melalui serangkaian nada, tekanan, dan penempatan persendian (jeda). Jika komunikasi berlangsung secara tatap muka, ditambah lagi gestur dan air muka (mimik) pembicara. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat menunjang keefektifan berbicara dilihat dari aspek kebahasaan adalah:
Ketepatan ucapan
Seorang pembicara harus membiasakan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa secara tepat, misalnya:
Tekstil = jangan dibaca tektil
Positif  = jangan dibaca positip, dsb.
Pengucapan bunyi-bunyi bahasa yang kurang tepat akan mengalihkan perhatian pendengar dari isi pembicaraan kepada kesalahan pengucapan tersebut.
b.  Penempatan tekanan, nada, jeda dan tempo secara tepat.
Tekanan adalah keras lemahnya suara. Tekanan dapat diberikan pada suku kata, kata, ataupun kelompok kata yang dipentingkan, sesuai makna yang dikehendaki. Coba perhatikan contoh berikut!
Dokter datang ke sini untuk dirawat. (Pemberian tekanan pada suku kata di- menegaskan bahwa dokter datang bukan untuk merawat, tetapi dirawat).

Nada (Tinggi Rendahnya Suara)
Perubahan nada suara, atau yang biasa disebut dengan infleksi, bisa naik, dan bisa turun. Perubahan nada naik atau infleksi naik biasanya digunakan untuk menyatakan ketidakpastian, keragu-raguan, ataupun tidak dapat menentukan keputusan. Contoh:
	Sanggupkah saya menghadapi semua itu?
Saya tidak tau harus berbuat apa.

Infleksi menurun biasanya digunakan untuk menyatakan kepastian, keyakinan, tekat, ataupun kesempurnaan pemikiran. Contoh: 
	Inilah yang kucari selama ini. 
Saya harus berhasil.

Penggunaan infleksi naik dapat saja dibarengi tekanan. Namun, dapat juga infleksi naik tetapi tidak disertai tekanan. 

Jeda (perhentian) 
Pernahkan Anda mendengar orang mengeluh, ”Berbicara kok tidak ada titik, komahnya.” Ini satu koreksi bahwa dalam berbicara perlu jeda. Namun perlu hati-hati dalam menempatkan jeda, karena penempatan jeda yang berbeda pada kalimat yang sama bisa menimbulkan makna yang berbeda. Coba perhatikan contoh berikut!
Ayah  /  saya memegang rantai anjing
	Ayah saya  /  memegang rantai anjing
Ayah saya memegang rantai  /  anjing
Coba, ucapkan kalimat pertama sebagai kalimat tanya. Demikian juga coba kamu lakukan pada kalimat yang kedua. Ya, pada kalimat pertama, yang memegang rantai anjing adalah saya. Sedang pada kalimat kedua, yang memegang rantai anjing adalah ayah saya. Sekarang, coba, kamu ucapkan kalimat ketiga dengan sedikit tekanan pada kata ”anjing”!  Nah, penempatan jeda yang berbeda menimbulkan pengertian yang berbeda bukan?
Tempo (Cepat lambatnya suara)
Cepat lambatnya suara merupakan bagian dari kode komunikasi. Untuk membang-kitkan semangat pendengar, dan untuk mengungkapkan gagasan yang menantang, pembicara perlu berkata cepat, disertai tekanan, dan nada tinggi. Misalnya:
Mari kita kobarkan semangat membangun! Membangun, sekali lagi membangun!
	Siapa yang berani mengatakan koropsi itu tidak berdosa?
Sedang untuk menyampaikan imbauan, harapan, permohonan maaf, menegaskan kembali pernyataan, biasanya digunakan tempo lambat.  Misalnya:
Saya berharap mudah-mudahan Saudara bisa menerima keadaan ini!
Perlu saya tegaskan bahwa lingkungan ini harus kita jaga bersama. 
Perhatikan tabel karakteristik vokal dan efek komunikasinya menurut Jalaluddin Rahmat (2004: 81) berikut!


Karakteristik Vokal
Efek Komunikasi

Supaya 
kedengaran
Supaya 
dipahami
Mengomuni-kasikan
tujuan
Mengomuni-kasikan perasaan
Mengomuni
kasikan latar belakang
Kejelasan:
-  Artikulasi
-  volume







SPS
P
P
SPS

SPS
P

SP

Keragaman:
-  Pitch (nada)
-  Duration (lamanya)
- Rate (Kecepatan)
- Pause (Perhentian)






P
SPS
SP
SPS
SP


SP

SPS
SP


SPS
SP
SPS
SPS

P
SP
SPS
SPS

Ritme
-  Stres (tekanan)
-  Tempo






SP
SPS

SPS
SP


SPS
SPS
SPS
SP

Keterangan: P = penting,   SP =  Sangat penting,  SPS = Sangat penting sekali.

c.  Pilihan kata (Diksi)
Pilihan kata hendaknya tepat, jelas, dan bervariasi. Tepat artinya mudah dimengerti oleh komunikan (sederhana, lazim, konkret, hindari istilah-istilah teknis).
d.  Ketepatan sasaran pembicaraan
Hal ini menyangkut pemakaian kalimat efektif. Penggunaan kalimat yang efektif akan memudahkan pendengar menangkap isi pembicaraannya. Kalimat yang efektif mempunyai ciri-ciri:
	Keutuhan : kalimat tersebut setidaknya mempunyai S dan P, dan tidak rancu
	Perpautan: hubungan antar kata, antar frase harus logis.
	Pemusatan perhatian pada bagian yang terpenting: menempatkan bagian tersebut pada awal kalimat.
	Hemat pemakaian kata: membuang kata-kata yang mubazir


2.  Faktor Non-Kebahasaan
	Faktor non kebahasaan yang ikut menunjang kefektifan berbicara adalah:
	Sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku.
	Pandangan mata, pandangan mata harus tertuju pada komunikan, jangan menunduk, melihat keatas/samping, tetapi juga jangan menatap mata komunikan.
	Kesediaan menghargai pendapat orang lain. Pembicara harus memiliki sikap terbuka dalam arti dapat menerima pendapat pihak lain.
	Gerak-gerik tubuh (gestur) dan mimik harus tepat.

Gesture yang tepat menjadikan komunikasi kita lebih hidup. Bagaimana agar gesture kita itu tepat? Gesture, baik yang bersifat konvensional maupun alamiah, dalam penggunaannya harus serasi, dan menyatu dengan ucapan kita. Gesture konvensional, yaitu gesture yang mempunyai makna seperti yang telah disepakati bersama oleh masyarakat. 
Misalnya:
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OK/hebat.
Mempersilakan




Gesture alamiah, yaitu gesture yang secara alamiah mengikuti perkataan yang diucapkan. Misalnya:
	Ketika kita mengucapkan, “Lihatlah asrinya lingkungan kita!” kita mengangkat tangan dengan telapak tangan terbuka diarahkan ke luar ruangan. 
	Ketika kita berteriak, “Hidup pemuda!” kita mengangkat tangan dengan jari-jari terkepal. 
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Kenyaringan suara, tingkat kenyaringan suara ini ditentukan oleh situasi, tempat, jumlah pendengar, akustik. Untuk mendapatkan volume suara yang kita perlukan, dalam berkomunikasi di depan publik dengan menggunakan mikrofon, selain mengatur volume pengeras suara, gema suara, pembicara juga harus dapat mengatur keseimbangan jarak antara mikrofon, mulut dan volume suara yang diperlukan. Jarak mikrofon dengan mulut agar menghasilkan suara yang baik berkisar 10 -- 20 cm.
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10 -- 20 cm
10 -- 20 cm
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10 -- 20 cm









Kelancaran. Jangan terputus-putus apalagi di antara bagian yang terputus tersebut diselipkan bunyi ”eee....”, ”aaa....”, atau  ”apa itu....”, dsb. Meskipun juga jangan terlalu cepat, 
	Relevansi/penalaran, gagasan demi gagasan haruslah berhubungan dengan logis. Proses berpikir untuk sampai pada suatu kesimpulan haruslah logis.
Penguasaan topik, pembicaraan formal selalu menuntut persiapan. Penguasaan topik yang baik akan menumbuhkan keberanian dan kelancaran.

C.  Teknik-Teknik Berbicara Formal
Sebelum membahas mengenai teknik-teknik dalam pembicaraan formal, perlu diketahui bahwa ada lima landasan tumpu yang digunakan untuk mengklasifikasikan jenis-jenis bicara, yaitu:
	Berdasarkan situasinya, kita mengenal pembicaraan formal, misalnya: ceramah, pidato, presentasi, diskusi, dll. Sedang pembicaraan informal misalnya: bertelepon, menyampaikan berita, memberi petunjuk, dll.
	Berdasarkan tujuan, ada lima jenis, yaitu berbicara menghibur, menginformasikan, menstimuli (membangkitkan semangat), meyakinkan, dan menggerakkan.
	Berdasarkan  jumlah pendengarnya, ada berbicara antarpribadi, kelompok kecil, 

kelompok besar.
	Berdasarkan peristiwa khusus yang melatari, ada pidato penyambutan, perpisahan, jamuan, perkenalan dll.
	Berdasarkan metode penyampaiannya, ada metode mendadak (impromptu),         tanpa persiapan detail (ekstemporan), metode membaca naskah, metode menghafal.

1.  Teknik Berbicara 
Pada saat kita mengajar, kita sebenarnya telah melakukan kegiatan berbicara di muka umum. Hanya saja, berbicara di depan siswa tentu tidak sama dengan berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum memerlukan teknik-teknik tertentu untuk menyajikan pikiran atau gagasan secara oral. Untuk itu ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi agar pembicaraan berhasil, yaitu:
	Memiliki keberanian dan tekat yang kuat
	Keberanian dan tekat yang kuat ini perlu dimiliki untuk menghilangkan keragu-raguan, menimbulkan percaya diri dan ketenangan sikap. 

	Apakah Anda termasuk orang yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi?
Memiliki pengetahuan yang luas
	Penguasaan terhadap materi ini penting agar dapat menyampaikan gaghasan-gagasan secara lancar dan teratur.
	Memahami proses komunikasi masa
	Untuk ini sebelum berbicara perlu menganalisis pendengar dan situasi pembicaraa agar dapat bereaksi secara cepat dan tepat


d.  Menguasai Bahasa yang baik dan lancar
	Jika kita menguasai bahasa yang baik dan lancar, otomatis kita akan mempunya perbendaharaan kata yang memadai. Dengan kosakata yang memadai, kita akan sanggup berimprovisasi dengan baik pula.

	Latihan yang memadai

	Latihan merupakan syarat mutlak dalam berbicara di depan umum. Latihan yang memadai akan semakin meninggikan kualitas teknik berbicaranya.
Pelatihan ini dimulai dari langkah persiapan. Ingatlah pepatah Latin yang mangatakan, Qui ascendit sine labore, descendit sine honore ‘Mereka yang naik mimbar tanpa kelelahan, akan turun tanpa kehormatan’. Apa makna pepatah itu? Makna pepatah itu, ”Berbicara yang baik perlu dipersiapkan dengan matang.” Nah, untuk menyiapkan pembicaraan ada tujuh langkah yang terbagi dalam tiga tahap. Tujuh langkah tersebut disingkat menjadi TASKUBULAT. 
Perhatikan bagan berikut!

Tahap III
Tahap II
Tahap I

SUSUN URAIAN

Kumpulkan bahan.
Buat kerangka uraian.
Uraikan secara detail.









TELITI MASALAH


7. Latihan
Tentukan topik dan tujuan.
	Analisis pendengar dan situasi.
Sempitkan topik.



Adapun sistematika pembicaraan dalam situasi formal biasanya menggunakan urutan ”Sasa Daintus”, yaitu salam pembuka, sapaan penghormatan, pendahuluan, inti, penutup, dan salam penutup. Perhatikan ilustrasi berikut.





Salam pembuka

Sapaan 



Pendahuluan
huluan
uan



Inti



Penutup



Salam penutup
				



2. Teknik penampilan di depan umum:
Untuk mendukung kegiatan bercicara kita, perlu juga kita mengetahui hal-hal yang menarik publik dari penampilan seseorang, yaitu:
Pakaian, cara berpakaian yang baik, sederhana, rapi serasi, bersih akan menambah : (1) rasa percaya diri, (2) rasa harga diri, dan (3) menunjukkan kepribadian seseorang
Sikap badan, sikap badan ini tampak dari cara duduk dan berdiri di depan publik. Dalam berbicara di depan publik kita menunjukkan sikap duduk yang sopan. Sikap berdirinya tegap, mengatur segala sesuatunya dengan cermat, tidak loyo sehingga dapat mencerminkan kridibelitas dan profesionalitas pembicara.
Senyum, sekuntuk senyum yang tulus dari lubuk hati, kemudian tersungging di bibir dan tercermin di mata.
Berjabat tangan, jabat tangan dengan menggunakan kedua tangan akan mencerminkan kehangatan/hubungan silaturahmi yang dekat.
Berpikir, bertindak dan selalu terlihat senang dan sukses.


Ingat nama
Nama seseorang adalah kata yang paling penting di dengar oleh yang empunya nama, dan selalu menarik perhatian. Untuk itu berkomunikasi dengan seseorang perlu dengan memanggil namanya secara benar.
g.  Tunjukkan daya tarik yang tulus terhadap orang yang kita hormati.


D.  Teknik-Teknik Berbicara Non-formal (Bertelepon)
Bahan diskusi

Berikan tanggapan terhadap dua contoh pembicaraan lewat telepon berikut!

Contoh 1

Penelepon            : Ibu Mira
Penerima telepon : Ibu Ida

Ibu Ida		: Ida di sini
Ibu Mira	: Halo, Ibu Ida, saya Mira, dapatkah saya berbicara   
  dengan Bapak Santoso?
Ibu Ida		: Sayang sekali, Bu, Bapak Santoso sedang pergi. Ada pesan, 
  Bu?
Ibu Mira		: Tolong sampaikan, kartu nama sudah jadi, Pak Santoso dapat 
  mengambilnya besok. Terima kasik, ibu Ida.
Ibu Ida		: Sama-sama, Bu.









Contoh 2


Penelepon             : Pak Budi
Penerima telepon : Pak Ali dan Ibu Ina

Pak Ali	: SMP 1 Sukamara di sini, ada yang dapat kami bantu?
Pak Budi	: Maaf, Pak, saya Budi guru SMP 1 Jelai, dapatkah saya berbicara     
  dengan Ibu Ina, guru Bahasa Indonesia?
	Pak Ali	: O, ya, sebentar (Pak Ali memanggil Ibu Ina)
	Ibu Ina	: Assalamualaikum.
	Pak Budi	: Waalaikum salam, Ibu Ina, saya budi. Sore ini, kami, teman-teman  
		  MGMP akan menjenguk Pak Anwar, Kami dengar penyakitnya agak  
		  parah.
	Ibu Ina	: Saya dengan juga begitu, pukul berapa berangkat?
	Pak Budi	: Kami berangkat pukul 16.00 dari rumah saya
	Ibu Ina	: Nanti saya datang ke rumah Bapak sebelum pukul 16.00. Terima 
		  kasih.
	Pak Budi	: Ya, sama-sama.


Berdasarkan kedua contoh pembicaraan melalui telepon di atas, coba identifikasi teknik bertelepon yang benar! Diskusikan dalam kelompok!











BAB III
PENUTUP

1.  Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan diskusi di atas dapat disarikan:

	Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Dalam komunikasi  paling tidak ada lima aspek yang perlu diperhatikan, yaitu: komunikator, pesan, komunikan, media, dan efek.
	Faktor-faktor kebahasaan dan non-kebahasaan yang menunjang keefektifan berkomunikasi lisan (berbicara) sbb.

Aspek Kebahasaan: ketepatan ucapan, Penempatan tekanan, nada, jeda, tempo tepat, pilihan kata tepat, kalimat efektif.
Aspek Non-kebahasaan: sikap wajar, tenang, pandangan mata proporsional, menghargai pendapat orang lain, suara dapat didengar, lancar, relevan, dan menguasai topik.
	Teknik-teknik dalam berbicara formal meliputi:
Teknik berbicara: memiliki keberanian dan tekat yang kuat, memiliki pengetahuan yang luas, memahami proses komunikasi masa, menguasai bahasa secara baik dan lancar, dan latihan yang memadai.
Teknik tampil: pakaian rapi, sikap badan sopan, senyum tulus, berjabat tangan hangat, berpikir dan bertindak senang dan sukses, mengingat nama komunikan, tunjukkan daya tarik dan menaruh rasa hormat.
		Teknik berbicara informal melalui telepon:
Bagi penelepon: mengucapkan salam, menyebutkan identitas diri, berbicara dengan sopan, berbicara seperlunya, diakhiri dengan ucapan ”terima kasih” dan salam.
Bagi Penerima: Lebih baik mengawali berbicara, menyebutkan tempat kerja, dan seyogyanya juga menyebutkan nama diri, Hati-hati jika ingin menanyakan identitas penelepon, berbicara dengan sopan dan ramah, mengakhiri dengan ucapan terima kasih dan salam.
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